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6.12.2018 A8-0401/195 

Predlog spremembe  195 

Jakop Dalunde 

v imenu skupine Verts/ALE 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland, 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Poročilo A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje 

njegovih rezultatov 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 41

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(41) Glede na to, kako pomembno je 

obvladovanje podnebnih sprememb v 

skladu z zavezami Unije za izvajanje 

Pariškega sporazuma in doseganje ciljev 

Združenih narodov za trajnostni razvoj, bo 

ta program prispeval k vključevanju 

podnebnih ukrepov in doseganju skupnega 

cilja, da bi bilo 25 % proračunskih 

odhodkov EU namenjenih za podnebne 

cilje. 

(41) Ob priznavanju, da so podnebne 

spremembe eden največjih in 

najpomembnejših globalnih in družbenih 

izzivov, in glede na to, kako pomembno je 

obvladovanje teh sprememb v skladu z 

zavezami Unije za izvajanje Pariškega 

sporazuma in doseganje ciljev Združenih 

narodov za trajnostni razvoj, bo ta 

program, kjer je to ustrezno, vsaj 35 % 

svojih sredstev namenil podnebnim ciljem 

v sklopu doseganja splošnega cilja EU o 
vključevanju podnebnih ukrepov in porabi 

30 % proračunskih sredstev EU za 

podporo podnebnim ciljem. Ustrezne 

ukrepe bi bilo treba določiti med pripravo 

in izvajanjem posebnega programa ter 

ponovno oceniti v okviru ustreznih 

postopkov ocenjevanja in pregledovanja. 

Za namene spremljanje in preverjanje 

uresničevanja tega cilja bi morali biti 

odhodki, povezani s podnebnimi ukrepi, 

zabeleženi v vseh proračunskih programih 

EU in se odražati v ustreznih delih 

delovnih programov. Na področju 

tehnologije za proizvodnjo čiste energije 

bi bilo treba predvidene odhodke za 

posamezne tehnologije razčleniti, da bi 

bili mednarodno primerljivi. Da bi 

upoštevali priporočila Evropskega 
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računskega sodišča iz posebnega poročila 

št. 31 iz leta 2016, bi morali v zvezi z 

mehanizmi za vključevanje podnebnih 

ukrepov pri poročanju naknadno 

razlikovati med blaženjem in 

prilagajanjem. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/196 

Predlog spremembe  196 

Jakop Dalunde 

v imenu skupine Verts/ALE 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Dario 

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Poročilo A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje 

njegovih rezultatov 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 41 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (41a) Kadar Komisija na podlagi svoje 

letne ocene v skladu s členom 45 ugotovi, 

da pri doseganju cilja Programa ni bil 

dosežen zadosten napredek, bi morala 

sprejeti popravne ukrepe in predložiti 

akcijski načrt, v katerem bi navedla tudi 

količinsko izmerljive cilje ali modele v 

zvezi s tem, kako in s katerimi 

konkretnimi ukrepi je mogoče doseči cilj 

Programa. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/197 

Predlog spremembe  197 

Jakop Dalunde 

v imenu skupine Verts/ALE 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Dario 

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Poročilo A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje 

njegovih rezultatov 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 3 – odstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) podpora ustvarjanju in razširjanju 

visokokakovostnega novega znanja, 

spretnosti in tehnologij ter rešitev za 

svetovne izzive; 

(a) podpora ustvarjanju in razširjanju 

visokokakovostnega znanja, spretnosti in 

tehnologij ter rešitev, ki temeljijo na 

temeljnih in uporabnih raziskavah, za 

spoprijemanje s svetovnimi izzivi, med 

katerimi so podnebne spremembe, čim 

prejšnja vzpostavitev gospodarstva in 

družbe z ničelnimi emisijami ter cilji 

Združenih narodov za trajnostni razvoj; 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/198 

Predlog spremembe  198 

Jakop Dalunde 

v imenu skupine Verts/ALE 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland, 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato 

 

Poročilo A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje 

njegovih rezultatov 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  3a. V sklopu doseganja splošnega cilja 

Unije o vključevanju podnebnih ukrepov 

in porabi 30 % proračunskih sredstev EU 

za podporo podnebnim ciljem, se za 

ukrepe v okviru Programa, ki prispevajo k 

podnebnim ciljem, nameni vsaj 35 % 

sredstev Programa, kjer je to ustrezno. 

Ustrezni ukrepi se določijo predhodno v 

postopku strateškega načrtovanja ter med 

pripravo in izvajanjem posebnega 

programa, ponovno pa se ocenijo v okviru 

spremljanja in poročanja ter ustreznih 

postopkov ocenjevanja in pregledovanja. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/199 

Predlog spremembe  199 

Jakop Dalunde 

v imenu skupine Verts/ALE 

Dario Tamburrano, Rosa D'Amato, Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel 

Maurel, Sofia Sakorafa, Jytte Guteland 

 

Poročilo A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje 

njegovih rezultatov 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 3 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  3b. Kadar Komisija na podlagi svoje letne 

ocene v skladu s členom 45 ugotovi, da pri 

doseganju cilja Programa ni bil dosežen 

zadosten napredek, sprejme popravne 

ukrepe in predloži akcijski načrt, v 

katerem navede tudi količinsko izmerljive 

cilje ali modele v zvezi s tem, kako in s 

katerimi konkretnimi ukrepi je mogoče 

doseči cilj Programa. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0401/200 

Predlog spremembe  200 

Jakop Dalunde 

v imenu skupine Verts/ALE 

Marisa Matias, Marie-Pierre Vieu, Emmanuel Maurel, Sofia Sakorafa, Dario 

Tamburrano, Rosa D'Amato, Jytte Guteland 

 

Poročilo A8-0401/2018 

Dan Nica 

Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje 

njegovih rezultatov 

(COM(2018)0435 – C8-0252/2018 – 2018/0224(COD)) 

Predlog uredbe 

Priloga V – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pričakuje se, da bo program imel družbeni 

učinek z obravnavo prednostnih nalog 

politike EU prek raziskav in inovacij, z 

zagotavljanjem koristi in vpliva preko 

ciljev raziskav in inovacij ter s krepitvijo 

uvajanja inovacij v družbi. Napredek v 

smeri tega učinka se bo spremljal s 

približnimi kazalniki, ki se določijo vzdolž 

naslednjih štirih ključnih poti k vplivom. 

Pričakuje se, da bo Program imel družbeni 

učinek z obravnavo globalnih izzivov, kot 

so določeni v stebru II, med drugim tudi 

ciljev Združenih narodov za trajnostni 

razvoj, pa tudi prednostnih nalog politike 

in zavez EU, in sicer prek raziskav in 

inovacij, z zagotavljanjem koristi in vpliva 

preko ciljev raziskav in inovacij ter s 

krepitvijo uvajanja inovacij v družbi, s 

čimer bo Program nazadnje prispeval k 

dobrobiti ljudi ter čim prejšnji vzpostavitvi 

gospodarstva in družbe z ničelnimi 

emisijami. Napredek v smeri tega učinka 

se bo spremljal s približnimi kazalniki, ki 

se določijo vzdolž naslednjih štirih ključnih 

poti k vplivom. 

Or. en 

 

 


